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Prosjekt: Filmklubb 
 
Formål: 

1. Gjøre A/V utstyret og ”auditoriumet” i kjelleren på Gildeheim mest mulig 
tilgjengelig for bygda, og sørge for at dette holdes i god stand. 

 
Rammebetingelser: 

Prosjektet har en økonomisk ramme på kr. 2000,-/år. 
Driftes som egen klubb underlagt Daugstad Bygdelag.  
Kontaktperson i Daugstad Bygdelag for filmklubben er Formann 

 
Detaljer 

1. To personer utnevnes til å lede denne gruppen, der en velges som leder. 

a. Disse igjen kan gjerne fordele oppgaver i f.eks. en barne- og 
ungdomsgruppe og en voksengruppe. 

2. Dersom det gjennom TV kanaler sendes noe som er av interresse for bygda, 
vil fasilitetene gjøres tilgjengelig for filmklubben, og bygda ellers for 
storskjermvisninger. Man trenger ikke være medlem i klubben for TV 
programmer. 

3. Filmklubbens ledere skal tilstrebe å få til diskusjoner før og etter filmen, om 
det mest vesentligste om filmen. Det oppfordres også til å prøve å lage egne 
filmer som vises. 

4. Filmklubben – og orden på medlemmer, medlemskontingent og antall 
medlemmer skal fungere etter følgende regler: 

a. Leder i hver gruppe planlegger og annonserer filmvisninger gjennom 
nettkalenderen. Styret setter krav til minst 20 timers varsel. Gjerne 
også med egen filmside på nettsidene. Gjelder også pkt. 2. 

b. Bare medlemmer av filmklubben kan delta på filmvisningene. 

c. Medlemsskap og inngangspenger følger gjeldende satser satt av styret i 
DB. 

d. Skal det være filmvisninger utenom filmklubbens regi – under 20 
timers varsel og/eller for ikke medlemmer – gjelder egne satser for 
utleie. 

e. Anbefalte aldersgrenser skal følges – om ikke annet er skriftlig gitt 
beskjed om fra foresatte. 

5. Filmklubben får ansvaret for A/V-rommets fasiliteter: 

a. Fasilitetene skal oppfylle gjeldende regulativer med tanke på 
brannsikkerhet, rømningsveier, merking og andre sikkerhetsforskrifter 

b. Sørge for at fasiliteter som blir ødelagt – blir reparert/utskiftet 

c. Støvsuge etter hver visning/bruk 
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d. Vaske toaletter ved behov 

e. Lage en liten rapport over arbeidet til årsmøtet 

6. A/V-utsyret og dører skal låses forsvarlig, og alle vinduer være lukket når 
lokalet forlates. 

7. Klubben vurderer selv om det skal være en form for salg av godterier eller 
ikke, og tar evt fullt ansvar for dette. 
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